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La Biblioteca de Catalunya disposa 
d’un fons de més de quatre milions i mig 
de documents entre llibres, manuscrits, 
pergamins, revistes, diaris, mapes, 
gravats, partitures, enregistraments 
sonors i vídeos, entre altres materials. 
De tots ells, ens agradaria destacar els 
fons personals, pel que tenen d’especial i 
únic. Es tracta de conjunts de documents 
produïts per una persona o una família 
en la seva trajectòria vital i professional, 
de tipologia molt diversa com ara 
correspondència, fotografies, manuscrits 
d’obres de creació literària o musical, 
dibuixos originals, enregistraments no 
editats, retalls de premsa, etc.

Presentació
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Una part d’aquests fons personals són 
de dones, que han exercit professions ben 
diverses com, per exemple, compositores, 
cantants d’òpera, escriptores, ballarines, 
traductores, professores, il·lustradores o 
periodistes. 

En aquesta guia didàctica tractarem 
els fons personals de tres dones que han 
desenvolupat la seva activitat en l’àmbit 
literari. Us proposem, doncs, una sèrie 
d’activitats perquè pugueu conèixer 
millor alguns noms femenins dels fons i 
col·leccions de la BC i aprofundir en les 
seves vides, els seus escrits i les seves 
veus.



La Biblioteca de Catalunya és la 
biblioteca nacional, una de les més 
importants de Catalunya. Va ser creada fa 
més de cent anys amb la voluntat de posar 
al servei de la societat el coneixement i, 
en especial, el relacionat amb el patrimoni 
de Catalunya, convertint-se en la millor 
biblioteca per conèixer i investigar la 
cultura catalana i tot allò que, com aquests 
fons personals, en forma part.

El fons de la BC ha anat ingressant 
principalment a través de compres, 
donacions i per dipòsit legal. De fet, a 
partir de l’any 1976, la BC comença a 
rebre un exemplar de bona part del que 
s’edita a Catalunya, i a partir de 1981, 
rep tota la producció bibliogràfica de 
manera regular. Això vol dir que, quan 
busqueu quelcom que hagi estat publicat 
a Catalunya a partir d’aquell any, ben 
segur que ho trobareu a la BC! Alguns 
d’aquests documents són consultables a 
les plataformes digitals on la Biblioteca 
participa com ARCA (Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues), MDC (Memòria 
Digital de Catalunya), entre d’altres.

La Biblioteca de Catalunya
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Des de l’any 1939, la BC està ubicada 
a l’antic Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona, un important edifici gòtic, 
de grans dimensions, construït entre els 
segles XV i XVIII. Sorgit de la unió de 
diferents hospitals barcelonins medievals, 
va ser l’hospital més gran de Catalunya 
durant molts segles. L’hospital va estar 
en funcionament fins al 1928, quan es va 
traslladar al nou Hospital de la Santa Creu 
i de Sant Pau.



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Maria Mercè Marçal i Serra (1952-
1998) va ser poeta, narradora, professora, 
editora i traductora. També una activista 
política i feminista que es va posicionar 
en el marc de l’antifranquisme des dels 
anys 70. 

El 1976 va ingressar al PSAN, el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional, on 
va crear el front de dones, el primer grup 
de dones feministes i nacionalistes. Al 
mateix temps, també es va integrar en el 
moviment feminista i va participar a les 
Primeres Jornades Catalanes de la Dona, 
celebrades a la Universitat de Barcelona. 

Arran de la publicació de Bruixa de Dol, 
el 1979, es va convertir també en referent 
i una de les veus poètiques del moviment 
feminista. 

Amb la seva obra Terra de mai, de 1982, 
va retratar l’amor entre dones, un tema 
inèdit en la literatura catalana fins llavors. 

El fons de Maria Mercè Marçal va ser 
cedit per Fina Birulés i Heura Marçal        
—parella i filla de l’autora— després de la 
seva mort. Està format per manuscrits 
de la seva obra literària, assajos, guions, 
articles periodístics i traduccions de 
l’autora.

Qui va ser 
Maria Mercè Marçal?

Fons Maria Mercè Marçal, caixa 16. 
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Objectius 

Mitjançant aquesta activitat descobrireu 
la pàgina web de la Biblioteca de 
Catalunya i la rica tipologia de documents 
que s’hi conserven. També, treballareu i 
comprendreu el procés creatiu que porta 
a la gestació d’un poema. 

Heu estat mai a la Biblioteca de 
Catalunya? Aquesta és una gran 
oportunitat per fer-ho! 

Què heu de fer?

Reflexioneu sobre com pot ser el procés 
creatiu d’un autor/a abans de publicar 
un poema. Quins passos realitza? On 
escriu? Creieu que és un procés ràpid o 
lent? Penseu que avui en dia amb l’ús dels 
ordinadors aquest procés és igual?

Heu llegit mai el poema “Matinet de 
Sant Joan” de Maria Mercè Marçal?                           

5

El va publicar a Cau de llunes l’any 1977, 
un any després de rebre el Premi Carles 
Riba. El poema diu així: 

Matinet de Sant Joan
les herbes tenen virtut
ai, amic, l’amor fa sang
i la lluna ja s’esmuny,
matinet de Sant Joan.

Matinet de Sant Joan,
les herbes duen metgia;
ai, amic l’amor fa sang,
cremem berbena florida,
matinet de Sant Joan. 

Si consulteu la fitxa de Maria Mercè 
Marçal a l’apartat de “Fons i col·leccions” 
de la web de la BC, veureu que a l’inventari 
es descriuen els documents que el formen i 
que la Biblioteca conserva. A la descripció 
de la caixa 3, hi trobem molts esborranys 
dels seus poemes. Us hem inclòs les còpies 
dels esborranys del poema Matinet de 
Sant Joan, de Maria Mercè Marçal. Mireu-
les i compareu-les amb la versió definitiva 
d’aquest poema. 

Com ordenaríeu aquests esborranys? 
Quins canvis hi podeu observar? Com 
definiríeu el procés creatiu de Maria 
Mercè Marçal? 

Sessió d’una hora i mitja

Treball individual

Llengua i Literatura

Competència digital; competència 
personal, social i d’aprendre 
a aprendre; competència en 
consciència i expressió culturals

El procés de creació:
de l’esborrany a l’obra editadaActiva’t

https://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Marcal-Maria-Merce
https://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Marcal-Maria-Merce
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Fons Maria Mercè Marçal, caixa 3. Fons Maria Mercè Marçal, caixa 3. 

Fons Maria Mercè Marçal, caixa 3. Fons Maria Mercè Marçal, caixa 3. 



Montserrat Abelló i Soler (1918–2014) 
va ser una poeta, escriptora i traductora. 
Va estudiar i es va formar a Barcelona, 
a la Facultat de Filosofia i Lletres, on 
va conèixer Carles Riba. Va ser també 
professora d’anglès a València i a Santiago 
de Xile, on va haver d’exiliar-se quan va 
acabar la Guerra Civil. 

Va traduir autores com Agatha Christie 
o Sylvia Plath al català, i Maria Mercè 
Marçal o Mercè Rodoreda a l’anglès. 

Va col·laborar a la IV Fira Internacional 
del llibre feminista de 1990 i va ser una de 
les fundadores del Comitè d’Escriptores 
del Centre Català del PEN el 1995. L’any 
1998 va ser guardonada amb la Creu de 
Sant Jordi, el mateix any que va publicar 
el poemari Dins l’esfera del temps, amb el 
qual va obtenir el Premi de la Crítica Serra 
d’Or de Poesia del 1999. També és coautora 
de l’obra de 1999 Paisatge emergent: trenta 
poetes catalanes del segle XX.

El fons personal de l’autora va arribar 
a la Biblioteca com a donació dels seus 
fills. Està format per enregistraments 
editats d’adaptacions musicals de la seva 
poesia, enregistraments de programes 
radiofònics en els quals era convidada, 
imatges de recitals de poesia a diverses 
ciutats, actes d’homenatges i entrevistes. 

Qui va ser 
Montserrat Abelló?
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També, la seva biblioteca personal, així 
com edicions originals angleses de les 
obres incloses en les antologies poètiques 
traduïdes i seleccionades per ella, 
dibuixos i obra gràfica, enregistraments 
audiovisuals i correspondència rebuda i 
enviada. 

Fiona Morrison. 
Retrats de Montserrat Abelló. 



Objectius 

A través d’aquesta activitat aprendreu 
a navegar per la pàgina web de la BC 
i descobrireu part dels seus arxius 
disponibles i com consultar-los. També 
coneixereu el nom i la importància de 
l’obra de Montserrat Abelló així com part 
de la seva obra poètica. I descobrireu les 
connexions entre diferents disciplines 
artístiques.
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Què heu de fer?

En la poesia de Montserrat Abelló és 
molt recurrent el motiu de les mans. De 
fet, constitueixen el tema central del seu 
primer poemari Vida diària (1963). Vegeu-
ne alguns exemples: 

He envejat els ocells,
però les mans
són fortes,
estimen,
donen i accepten. 
Vull mans i no vull ales!.

M’he perdut.
Estic perduda encara,
entre boscos, maresmes.
Tinc les mans enredades
en les xarxes.

Montserrat Abelló, durant la seva estada 
a Xile, va mantenir una relació molt 
estreta d’amistat amb Roser Bru, artista 
i pintora que el 1981 va il·lustrar amb sis 
dibuixos de mans el poemari d’Abelló 
Vida diària; Paraules no dites. Aquests 
emblemàtics dibuixos van ser el germen 
del logotip de l’Any Abelló. Aquest apunt 
del Blog de la Biblioteca està dedicat a 
la relació entre Roser Bru i Montserrat 
Abelló: www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/
Les-mans-de-Montserrat-Abello

 Sessió d’una hora i mitja

 Treball per parelles o individual

 Llengua i Literatura / Dibuix 
Artístic

Competència digital; competència 
personal, social i d’aprendre 
a aprendre; competència en 
consciència i expressió artística- 
cultural

La poesia: diàlegs amb l’artActiva’t

1.

2.

Roser Bru. Dibuixos originals 
de l’obra Al cor de les paraules. 

https://roserbru.cl
https://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/Les-mans-de-Montserrat-Abello
https://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/Les-mans-de-Montserrat-Abello


Per començar, llegiu el següent poema 
de Montserrat Abelló:

Desembasto els anys
que damunt del cos
s’han tornat cuirassa.

Em miro al mirall
i no veig altra cosa
que aquesta pell

que se m’adhereix
com un guant destenyit
que he dut massa temps.

Però em queden els ulls
i sé que dins d’aquest cos
encara m’hi corre ben roja la sang.

           Són màscares que m’emprovo, 1995    
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Ja hem vist que moltes de les seves 
composicions van ser font d’inspiració 
per a l’artista Roser Bru. Us proposem 
que feu un dibuix d’allò que us susciti o 
us transmeti aquest poema. Us animem 
a buscar imatges en la xarxa, revistes 
o diaris que us suggereixin quelcom
del poema i intenteu fer un collage, 
superposant diferents imatges en un full 
de paper. 

Sabíeu què és un cal·ligrama? Un 
cal·ligrama és un poema molt visual en 
què s’empra la disposició de les paraules 
o la tipografia per representar el missatge
o el contingut del poema. L’autor francès
Guillaume Apollinaire o el català Joan 
Salvat-Papasseit són dos exemples 
d’autors que han fet servir aquesta 
tècnica. Com que la poesia de Montserrat 
Abelló també és molt visual, us animem 
a intentar convertir un dels seus poemes 
en cal·ligrama. Recordeu que les mans 
són un element molt important a la seva 
poesia? 

Departament de Cultura. 
Logo Any Abelló.

Montserrat Abelló. Vida diària; Paraules 
no dites. Barcelona: LaSal, 1981.



Rosa Leveroni i Valls (1910-1985) va ser 
una escriptora, poetessa i bibliotecària. 
Pertany a la generació de Mercè 
Rodoreda, Pere Calders, Joan Vinyoli o 
Salvador Espriu, amb qui compartia una 
gran amistat. 

La seva poesia s’inspira en la de Carles 
Riba, amic i professor seu a l’Escola de 
Bibliotecàries de Barcelona i que va 
prologar-li el primer llibre, Epigrames i 
cançons, l’any 1938.

Va ser una de les fundadores de la   
revista Ariel, organitzada clandestinament 
en el període de postguerra, amb l’objectiu 
d’apropar als joves la cultura catalana. 

Fins al 1952 no va publicar el seu segon 
poemari Presència i Record, prologat per 
Salvador Espriu. 

L’any 1982 va ser guardonada amb 
la Creu de Sant Jordi, atorgada per la 
Generalitat de Catalunya. La seva obra, 
que tracta principalment els temes de 
l’amor i la mort, ha transcendit amb gran 
petjada a través de la història de les lletres 
catalanes; és així com a Cadaqués, en 
honor a aquesta escriptora, hi ha un premi 
amb el nom Premi de Poesia Catalana Rosa 
Leveroni.

 

Qui va ser 
Rosa Leveroni?

Documentació oficial de Rosa Leveroni 
i la seva família. 
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Els fons i arxius de Rosa Leveroni que 
es conserven a la BC hi van arribar per 
mitjà de donatiu i del llegat testamentari 
de l’autora. Aquest fons està format, 
principalment, per obres literàries i 
poesia, en català, castellà i francès; 
correspondència; documentació personal 
i acadèmica i reculls de premsa. 



Objectius 

Amb aquesta activitat treballareu un 
gènere que actualment està en força 
desús: l’epistolar, o sigui, l’art d’escriure 
cartes. Gràcies a la correspondència de 
Rosa Leveroni —que la BC conserva—, 
coneixereu les relacions que tenia amb 
personalitats de l’època i les inquietuds 
que compartien.
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Què heu de fer?

Busqueu Rosa Leveroni a l’apartat de 
“Fons i col·leccions” de la web de la BC i 
investigueu quin material s’hi pot trobar. 
La Biblioteca conserva una gran part de 
la correspondència de l’autora, com és el 
cas de les cartes que va compartir amb 
escriptors com Salvador Espriu, Joan 
Vinyoli i Carles Riba. 

Us n’hem reproduït algunes. Després de 
llegir-les, com diríeu que era la relació que 
mantenia l’autora amb aquests escriptors? 
De quin cercle d’autors formaven part? 
Quin és el context que tenen en comú? 
Què defensen, reivindiquen i lluiten? 

Aquestes cartes van ser escrites en 
període de postguerra. Des de l’actualitat, 
i en el moment històric que viviu, què 
defensaríeu, què reivindicaríeu i per a 
què lluitaríeu? Proveu de fer una carta 
adreçada a un amic i expliqueu-li aquestes 
idees.

 Sessió d’una hora i mitja

 Treball individual

 Llengua i Literatura

Competència digital; competència 
personal, social i d’aprendre a 
aprendre

El gènere epistolar: 
què diuen les cartes? Activa’t
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Correspondència de 
Rosa Leveroni amb 
Salvador Espriu. 

Correspondència de 
Rosa Leveroni amb 

Salvador Espriu. 
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Correspondència de Rosa Leveroni amb Salvador Espriu. 
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https://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Abello-Montserrat
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